
ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة التسبيح والذكر يف هذين الوقتني: العشي آخر النهار، واإلبكار أول النهار؛ ومنه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الذكر  )) . وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ((قوله تعاىل: 

))؛  اذكر ربك وسبح ((ينبغي أن يكون مقرونا بالتسبيح إال ما ورد النص بإفراد أحدمها عن اآلخر؛ ألنه قال: 

)) فهل نقول: إن الذكر ال يتقيد بالعشي  بالعشي واإلبكار ((والتسبيح قال:  )) كثيرا ((ولكن الذكر قال: 

ه متقيد لكن يكثر منه؟ حيتمل هذا وهذا؛ لكن اآليات األخرى تدل على أن اإلنسان واإلبكار ؟ أو نقول: إن

 كثيرا وسبحوه بكرة وأصيال يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا ((مأمور بأن يذكر اهللا كثريا؛ قال اهللا تعاىل: 

وعلى هذا فيكون الذكر  ))؛ والذاكرين اهللا كثيرا والذاكرات (())، وقال اهللا تعاىل يف وصف أهل الصالح: 

مث  أكثر من التسبيح؛ لكن القرن بينهما أيضا فيه فائدة وهو أنه جيمع بني الثناء على اهللا وتنزيهه من النقائص .

(( وإذ قالت المالئكة   . هذا مبتدأ اليوم ؟ نعم )) مبتدأ درسنا اليوم ؟ وإذ قالت المالئكة ((قال اهللا تعاىل: 

نقول فيها  )) إذ ((؛ و الواو حرف عطف )) فاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمينيا مريم إن اهللا اصط

إذ قالت امرأة  ((نقول فيها مثل ما قلنا يف :  )) إذ قالت امرأة عمران ((مثل ما قلنا فيما سبق يف قوله: 

العناية ا وأنه ينبغي )) يعين أا منصوبة بفعل حمذوف تقديره: أذكر؛ وتضمن اجلملة هلذا يدل على  عمران

إشهارها وإظهارها حىت تتبني وتتضح للناس؛ وإمنا ذكر اهللا قصة زكريا ومرمي هنا وعيسى فيما بعد يف أول هذه 

السورة ألا نزلت يف وفد جنران الذين قدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم من النصارى فأرد اهللا أن يبني 

ة املسيح ومن حوله كاملة حىت يتبني هلم األمر متاما؛ فإذا احتاج إىل حماجة للنيب صلى اهللا عليه وسلم قص

املالئكة املراد  )) (( وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك النصارى وإذا علم قريب منها مما عندهم .

 ن اهللا اصطفاك وطهركيا مريم إ ((م اجلنس إذ ليس املراد كل املالئكة بل واحد منهم؛ وهو يف الغالب جربيل 

إن اهللا  ((وندائها باسم العلم نوع من التكرمي إذ مل يقل: يا هذه باسم اإلشارة بل أتى بامسها العلم تكرميا هلا؛  ))

)) أي اختارك؛ وذلك ألن اصطفى أصلها اصتفى بالتاء؛ لكن لعلة تصريفية قلب التاء طاء؛ وهي  اصطفاك

الوجه األول:   ؛ ة اخللق؛ واصطفائه إياها سبحانه وتعاىل من عدة وجوهمأخوذة من الصفوة يعين جعلك من صفو 

مع أن املعروف عندهم أنه  )) إني نذرت لك ما في بطني محررا ((أنه تقبلها بقبول حسن حني قالت أمها: 

الكالم على ومنها، أنه اصطفائه هلا أنه أنبتها نباتا حسنا؛ قد سبق  . ال خيدم املساجد إال الرجال لكن هي قبلت

ومن اصطفائه هلا أيضا : أن اهللا اختار أن تكون عند .  معىن الكلمتني وأما تتضمنان الرتبيتني الروحية واجلسدية

طهرك من أي شيء؟ هل هو من األرجاس احلسية ؟  )) طهرك ((نيب من األنبياء حىت ترتىب ببيت نبوة؛ وقوله: 

أا بالنسبة لألرجاس احلسبة كالبول والغائط واحليض كغريها من أو من األرجاس املعنوية ؟ الظاهر الثاين؛ و 



النساء؛ لكنه طهرها من األرجاس املعنوية فربأه اهللا تعاىل مما رماها به اليهود؛ وكذلك طهرها من سفاسف 

واصطفاك على نساء  ((مث قال:  . األخالق حىت كانت دائما يف عبادة اهللا تعاىل كما سيتبني إن شاء اهللا

أي ميزك من بينهن؛ فاالصطفاء األول  )) واصطفاك على نساء العالمين ((الواو حرف عطف؛  )) عالمينال

اصطفاء عام وهذا اصطفاء خاص بالنساء، اصطفاها اهللا تعاىل من بني سائر النساء حيث جعلها من نساء 

الكمل؛ وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم أن مرمي خري نساء البشر؛ هي وخدجية بنت خويلد وآسية امرأة 

ضل الثريد على سائر الطعام؛ فهي من نساء الكمل رضي اهللا عنها؛ وهلذا فرعون؛ وفضل عائشة على النساء كف

وهل املراد نساء العاملني يف زمنها؛ ألن النساء الاليت يف زمن النيب عليه  )) اصطفاك على نساء العالمين ((قال: 

منهم من قال: إنه  الصالة والسالم الشك أن يف أمة هي خري األمم؛ أو املراد العموم ؟ فيه قوالن للعلماء؛

 ((خاص بنساء زمام كما ذكر اهللا عن بين إسرائيل أنه فضلهم على العاملني ومع ذلك هذه األمة أفضل منهم 

)) ومن املعلوم أم ليسوا  يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

  ال . مث ق )) ر أمة أخرجت للناسكنتم خي ((أفضل من هذه األمة ؛ لقوله تعاىل: 

هل  ) النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فضل عائشة على (قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم:  السائل :

  هو عام بعد أن ذكر مرمي وخدجية وآسيا ؟.

) بعد أن  فضل عائشة واهللا بعض العلماء أخذ من هذا أا أفضل من ثالثة اليت ذكرها؛ ألنه قال: ( الشيخ :

  ذكر فضل هؤالء الثالث؛ وبعضهم قال: إن املراد على النساء سواهن واهللا أعلم مبراد رسوله.

  ؛ هي ما ذكرت معهن، ما ذكرت معهن الشيخ :

يعين فيه احتمال أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أفردها لتكون أفضل منهن أكمل منهن؛ وفيه احتمال  السائل :

  الاليت سواها وهي الثالث واهللا أعلم مبراد رسوله ما عندنا علم يف هذا؛ نعم يا عبد اهللا ؟أا أفضل من النساء 

على النساء العاملني مطلقة حىت نساء هذه األمة هي أفضل منهن وإن شاركتهن يف الفضيلة لكن هي  الشيخ :

  أفضل منهن .

  . . ؟ )) (( اصطفاك وطهركما هو سبب اجلمع بني الوصفني يف قوله:  السائل :

  االصطفى االختيار ونص على التطهري لدفع ما قاله اليهود يف أا كانت بغية . الشيخ :



   ؛ من من ؟ قول األخ عليه السالم؛ قول األخ حينما سأل عليها السالم الشيخ :

   ؛ يعين مرمي  السائل :

الصاحلني ، ما فيها مانع أبدا؛ لكن أحسن أن عليها السالم؟ ما فيها مانع، السالم علينا وعلى عباد اهللا  الشيخ :

  . يقال رضي اهللا عنها أحسن لئال يتوهم واهم إا نبية

  ؟ آل فرعون وهنا ذكر اسم مرميما هو سبب عدم ذكر اسم مؤمن  السائل :

  ألن هذا خطاب خاص وأن هذا حتدث عن شخص غائب. الشيخ :

  ؟ من آل فرعونامسه ؛ أيهم ؟ مؤ شيخ فيه فضيلة لو ذكر  السائل :

ال ألن اهللا يذكر القصص أحيانا لعربة فقط حىت ال يكون اإلنسان معنت باألدلة على األشخاص فالعربة  الشيخ :

باملعاين وما سيقت القصة من أجله؛ أما كونه فالن وفالن ما يهمه؛ حىت لو علمت إن الرجل هذا امسه فالن 

)) إنه من آل فرعون يكفي، إنه  رجل مؤمن من آل فرعون (( تستفيد فائدة كثرية ؟ أحسن عليه يكفي إنه قال:

آمن وهو من آل فرعون؛ أما هذا اخلطاب يعين أنا لو قلتك: يا رجل أو قلت: يا عبد الرمحن؛ أيهما أبلغ لك ؟ 

أو قلت يا هذا ؟ اخلطاب غري كالتحدث عن شخص؛ اخلطاب ليس كالتحدث عن شخص، اخلطاب إذا ذكر 

  لم صار هذا  على تفخيم والتكرمي.اإلنسان بامسه الع

فما هو يعين  ))  اذكر ربك : ((وأحيانا يقول )) اذكر اسم ربك ((يقول: يف بعض األحيان يقول:  السائل :

  كيف نقول ؟

اجلواب: أن املعىن واحد؛ وأن املراد بأذكر اسم ربك يعين اذكر ربك بامسك؛ وأما من قال: إن االسم  الشيخ :

؛ ولكن معىن اذكر ربك به؛ ضعيف، وأن اذكر اسم ربك يعين اذكر ربك؛ هذا قول ال صحة لهزائد فهذا قول 

  ألن هذا هو الذي يتم به الذكر.

  يف الدنيا واآلخرة؛ ال هذه سيدة نساء أهل اجلنة، سيدة نساء أهل اجلنة؛ لكن هن خري؛ الشيخ :

  كيف ؟  السائل :

  ؟ زكريا عليه السالم الشيخ :



  ذلك ؟وجه  السائل : 

  زكريا وبعيدين ؟  الشيخ : 

وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك  ((

واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت  لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم 

قالت المالئكة يا مريم إن اهللا يبشرك بكلمة منه اسمه  كنت لديهم إذ يختصمون إذ يكفل مريم وما

المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا واآلخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهال ومن 

إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:   )) الصالحين

 ((ذكرنا أن االصطفى مبعىن االختيار وهو مأخوذ من الصفوة، وصفوة كل شيء خالصته؛ و )) . نساء العالمين

ظاهرا وباطنا من العيوب الظاهرة ومن العيوب الباطنة ومن األخالق السافلة؛ فهي مطهرة ظاهرا  )) طهرك

إن عيسى عليه الصالة وباطنا؛ ونص اهللا تعاىل على ذلك دفعا لقول اليهود قاتلهم اهللا ولعنهم إا كانت بغيا و 

قلنا: إن املراد بذلك نساء عاملي زمام؛  )) واصطفاك على نساء العالمين ((وقوله:  . والسالم كان ولد الزنا

على أا هي وخدجية بنت خويلد وآسيا بنت عمران هؤالء الثالث كملن من النساء؛ وفضل عائشة على النساء  

)) العاملني هم كل من سوى اهللا يف األصل كما  على نساء العالمين ((وقوله:  . كفضل الثريد على سائر الطعام

فالرب واملربوب ال يوجد سوامها؛ وعليه فالعامل كل من سوى اهللا، هذا  )) العالمين الحمد هللا رب ((قال تعاىل: 

على كمال  وجل؛ فإن ما يف هذه املخلوقات من اآليات الدالة يف األصل؛ ومسي عاملا ألنه علم على خالقه عز

اهللا سبحانه وتعاىل وعلى كل ما تتضمنه هذه املخلوقات علم واضح على ما تتضمنه هذه املخلوقات من 

هذا من خطاب املالئكة أيضا  يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين )) (( الصفات الكاملة.

لالختصاص أي  )) لربك ((الم يف قوله: والقنوت هو دوام الطاعة؛ وال اقنتي لربك )) يا مريم ((تقول هلا: 

 ((قنوتا خالصا هللا، أي طاعة خالصة له؛ ألن من شرط الطاعة أن تكون خالصة هللا سبحانه وتعاىل؛ وقوله: 

الربوبية هنا ربوبية خاصة؛ وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إىل ربوبية عامة وربوبية خاصة؛ فالعامة هي  )) لربك

 اخلاصة ختتص مبن خصها اهللا به؛ لكنها تفيد تربية أكثر ائتناء واختصاصا من الربوبية العامةالشاملة لكل أحد؛ و 

؛ وقد ثبت عن النيب صلى )) يعين السجود املعروف واسجدي ((الواو حرف عطف؛  )) واسجدي ((وقوله: 

من باب العطف  اهللا عليه وسلم أن هذه األمة أمرت أن تسجد على سبعة أعظم؛ وعطف السجود على القنوت

العام على اخلاص أو اخلاص على العام؟ اخلاص على العام؛ وذكر اخلاص بعد العام يدل على فضله ومزيته؛ 



اركعي  ((وقوله:  والشك أن السجود من أفضل أنواع الطاعة؛ وهلذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .

)) أي يف مجلتهم؛ وليس املراد  مع الراكعين ((؛ وقوله: الركوع معروف وهو احنناء، احنناء الظهر مع الراكعين))

أا تصلي مع اجلماعة؛ ألن املرأة ال ختاطب بالصالة مع اجلماعة؛ لكن كوين يف مجلة الراكعني الذين يركعون هللا 

 ومل يقل: مع الراكعات مع أا امرأة ألن الكمل من الرجال أكثر من )) مع الراكعين ((وجل؛ ويف قوله:  عز

قدم السجود على الركوع  )) اسجدي واركعي ((الكمل من النساء؛ وهلذا مل يكمل من النساء إال ثالثة؛ وقوله: 

ألن هيئة السجود أفضل وأبلغ يف اخلضوع؛ فقدمها على الركوع؛ أما من حيث الرتتيب الفعلي بالنسبة للصالة 

املشار إليه   )) ذلك أنباء الغيب نوحيه إليك )) ((ذلك من  ((وجل:  مث قال اهللا عز فإن الركوع قبل السجود.

)) أي من أخبار الغيب، أي من أخبار  من أبناء الغيب ((كل ما سبق من قصة زكريا وقصة مرمي؛ وقوله: 

الشيء الغائب الذي ال يعلم؛ لكن من الذي ال يعلمه؟ ليس املراد من وقع يف زمنه؛ ألن من وقع يف زمنه فهم 

تلك من أنباء  ((راد ال يعلمها النيب صلى اهللا عليه وسلم وال قومه كما قال تعاىل يف سورة هود: يعلمونه؛ لكن امل

)) إذا هي غيب  من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقينتعلمها أنت وال قومك  الغيب نوحيها إليك ما كنت

يف زمنه فهي مشاهدة؛ ولكن نسيب وإال حقيقي ؟ نسيب، غيب نسيب بالنسبة مل تكن يف زمنه، أما من كانت 

الرسول عليه الصالة والسالم وقومه كانوا أميني ال يعلمون شيئا عن األمم السابقني فأوحى اهللا إىل نبيه صلى اهللا 

عليه وسلم ما أوحى من أخبار السابقني اليت ما كان يعلمها ال هو وال قومه وهو دليل على أنه رسول اهللا حقا 

الوحي يف اللغة اإلعالم بسرعة  (( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك )). وقوله:  وأن الوحي يأتيه من اهللا

وخفاء؛ فإذا أعملك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى يف اللغة وحيا؛ ولكنه يف الشرع: إخبار اهللا سبحانه 

أنبيائه مبا يشاء من وتعاىل لنيب من أنبياءه مبا يشاء من شرعه، هذا الوحي، إخبار اهللا سبحانه وتعاىل لنيب من 

  شرعه؛ مث إن كلفه بتبليغه كان رسوال وإال كان نبيا؛

  األخ عرفنا ما هو الوحي شرعا ؟  الشيخ :

  الوحي ما أمر. . ؛  الطالب :

  ،  هذا شرعا الشيخ :



صار الوحي شرعا من أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه هذا الوحي شرعا؛ أعتقد أنك ما كنت معنا ؟   الشيخ :

كنت أتأمل؛ ال ال، ال تأملها، تأملها يف غري وقت الدرس، وقت الدرس تأمل ما يقول املدرس؛ ما تابعت هلا 

  وهلذا أخطأت يف تعريف الوحي.

طيب إذا الوحي ؟ ما يوحى اهللا سبحانه وتعاىل الشرع نبيا من األنبياء؛ فإن أمر بالتبليغ كان رسوال، وإن  الشيخ :

   ؟ وحيمل يؤمر فهو نيب؛ أيش ال

   ؛ ما يوحي اهللا سبحانه وتعاىل إىل نيب من األنبياء بالشرع الطالب :

  ال؛خالد ؟  الشيخ :

  وجل لنيب من األنبياء ما شاء من شرعه؛  إخبار اهللا عز الطالب :

رسوال نعم هذا الوحي إخبار اهللا سبحانه وتعاىل لنيب من أنبيائه مبا يشاء من شرعه مث إن أمر بتبليغه كان  الشيخ :

  وإال فهو نيب.

  طيب اسم األخ هذا ؟ مفرج ؟ مطري وإال؟ الدوسري طيب  الشيخ :

   ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك )) (( الطالب :

أي خنربك به على الوصف الذي ذكرنا وهو إخبار اهللا سبحانه وتعاىل لنيب من أنبياءه مبا شاء من شرعه  الشيخ :

  هذا الوحي.

إن يلقون أقالمهم أيهم يكفل  (( . أي ما كنت عندهم، يعين عند زكريا وقومه )) ديهموما كنت ل ((وقوله: 

إذ يلقون  ((يعين ما كنت يف ذلك الوقت عندهم  )) كنت ((أي حني؛ وهي متعلقة بقوله:  )) إذ )) (( مريم

)) اختلف العلماء يف تفسريه؛ فقيل: إا على ظاهرها أم ألقوا  أقالمهم )) (( أقالمهم أيهم يكفل مريم

أقالمهم اليت يكتبون ا؛ وقيل: إا إن املراد ا سهامهم اليت تكون يف النسل يرمون ا ومسيت قلما ألا تشبهه 

أيها ظاهر  يف االستطالة ودقة الرأس؛ والسهم عندهم مبنزلة الرصاصة عندنا يف الوقت احلاضر؛ على كل حال

القرآن؟ ظاهر القرآن أن املراد باألقالم األقالم احلقيقة اليت يكتب ا؛ وال نعدل عنها إال بدليل؛ هذه هي القاعدة 

الشرعية يف تفسري القرآن؛ بل هو تفسري احلديث النبوي؛ بل هو يف كالم الغري حىت كالم الناس جيب أن نعمل 

كيف ألقوا هذه األقالم ؟ املعروف أم   )) أقالمهم أيهم يكفل مريمإذ يلقون  ((بظاهره إال بدليل؛ ولكن 



ألقوها يف النهر، يف النهر يف املاء الذي ميشي؛ فمن حبس منها فهو فصاحبه الذي يكفل مرمي، وما جرى فهو 

ألقوا الذي ال يكفله؛ ولكن القرآن ليس فيه بيان ذلك، يعين ليس فيه أم وضعوا هذه األقالم يف النهر إمنا 

أقالمهم على وجه، اهللا أعلم بكيفيته؛ لكنهم ألقوها من باب االقرتاع، من باب االقرتاع يعين قرعة أيهم يكفل 

وما كنت لديهم إذ  (( . )) وكفلها زكريا ((مرمي؛ فخرجت القرعة ملن؟ لزكريا كما قال تعاىل يف أول القصة: 

هم أيهم يكفل مرمي؛ هذا االختصام هل هو قبل يعين وما كنت عندهم أيضا يف حال اختصام )) يختصمون

إذ  ((إلقاء األقالم أو بعده؟ نعم قبله، الظاهر أنه قبله؛ لكن أخرت الذكر ملناسبة اآليات، رؤوس اآليات 

هذا هو الذي يظهر؛ على أنه قد يقال: إن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر النتيجة قبل املقدمة أو قبل  )) يختصمون

لغاية؛ فإن إلقاء األقالم واإلستهام هو غاية أيش؟ غاية االختصام؛ فاختصموا أيهم يكفلها السبب ألا هي ا

ذلك من  (()) هذا كالدليل لقوله:  وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم ((وقوله:  ؛ فقالوا: لنسهم بإلقاء األقالم

وأيضا فيه إشارة  . يعين فأنت ما قلت ألنك شاهد؛ ولكن قلت ألا أوحيت إليك )) أنباء الغيب نوحيه إليك

إىل أن هذا الذي أنبئ به كأن ما يراه بعينه، كأمنا يراه بعينه كأنه حاضر؛ وهو كذلك بل كما قلنا فيما سبق إن 

يعين  الت المالئكة يا مريم ))إذ ق ((مث قال اهللا تعاىل:  وجل أشد ثبوتا وحقيقة مما يرى يف العني. إخبار اهللا عز

اذكر إذ قالت املالئكة يا مرمي؛ وهل املراد جنس املالئكة أو املالئكة كلهم؟ الظاهر األول أن املراد اجلنس؛ ألن 

 ))... ه اسمه المسيح عيسى بن مريم من قال إن اهللا يبشرك بكلمة ((القائل واحد واملشهور أنه جربيل. 

سبق أن معىن البشارة يف األصل: اإلخبار مبا يسر، وأا قد تطلق على  )) اهللا يبشركإن  )) (( يبشرك ((قوله: 

(( إذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا  . اإلخبار مبا يسوء جبامع أن كال مما يسر وما يسوء يغري البشرة ويؤثر فيها

هي  ؛ الوجه األول: أن الكلمةحتتمل وجهني )) بكلمة ((قوله:  )) يبشرك بكلمة منه )) (( يبشرك بكلمة منه

به؛ والوجه الثاين: أن املراد بالكلمة هنا الصيغة اليت  املبشر به كما تقول: بشرته بولد؛ فتكون الكلمة هي املبشر

حصلت ا البشارة أي يبشرك بشارة عن طريق النطق ا، عن طريق النطق كما تقول: بشرته بالقول ال بالكتابة؛ 

 )) يبشرك بكلمة ((فأنت مثال تبشر اإلنسان إما بواسطة النطق أو بواسطة الكتابة وإما بواسطة اإلشارة؛ فقوله: 

أي أن الوسيلة اليت حصلت هي البشارة هي الكلمة؛ يعين أن اهللا تعاىل قال كلمة فيها البشرى باملسيح عيسى 

بن مرمي؛ فالوجهان حمتمالن؛  الوجه األول ما هو؟ املراد بالكلمة عيسى يعين املبشر به كما تقول: بشرته بأيش؟ 

شارة أي أن البشارة حصلت من اهللا بالقول كما تقول: بولد؛ أو أن املراد بالكلمة الصيغة اليت حصلت ا الب

بشرته بالنطق، بشرته بالكتابة، بشرته باإلشارة؛ فأما على االحتمال الثاين فال إشكال، ال إشكال أن تقع البشارة 

بالنطق؛ لكن على الوجه االحتمال األول أن الكلمة هي املبشر به؛ فكيف يكون املبشر به كلمة مع أنه إنسان؟ 



جاب العلماء عن ذلك بأنه أطلق عليه الكلمة ألنه كان بالكلمة، كان بالكلمة ال بالوسائل احلسية املعلومة؛ أ

إن مثل عيسى عند اهللا   ((ألن الولد يف العادة يأيت بواسطة النكاح؛ لكن هذا مل يأت بالنكاح أتى بالكلمة 

. ويف هذه اآلية  يطلق عليه الكلمةفلهذا صح أن  ))؛ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

 )) (( منه ((تعين املبشر به وهو قوله:  )) بكلمة ((إشكال وهو إشكال آخر: إذا قلنا إن الكلمة، إن قوله: 

  فإن من هلا معاين؛ منها: التبعيض كما قال ابن مالك رمحه اهللا يف اخلالصة: )) بكلمة منه

  تأتي لبدء األزمنةبعض وبين وابتدع في األمكنة     بمن وقد                        

 الشاهد قوله: بعد؛ فإن من تفيد التبعيض؛ فهل معىن ذلك أن عيسى بعض من اهللا كما قال ذلك النصارى ؟

اجلواب: ال؛ اجلواب ليس بعضا من اهللا؛ ألن اهللا واحد أحد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد؛ وال يتبع أحد 

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما  ((هذه اآلية ويدعي التبعيضية أو يدعي البعضية إال من يف قلبه زيغ 

 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ((والنصراين كما اتبع املتشابه يف هذه اآلية اتبع املتشابه يف قوله:  )) منه تشابه

)) إنا تفيد اجلمع؛ فاتبع املتشابه انتصارا لرأيه الفاسد؛ وال خيفى  إنا (() قالوا هذا كالم اهللا يقول: ) لحافظون

 بكلمة ((وما أشبهها التعظيم ال التعدد؛ كذلك هنا  )) إنا نحن نزلنا الذكر ((على كل ذي لب أن املراد بقوله: 

أنه كلمة  وجل؛ ألنه إذ ادعيت أنه بعض من اهللا فلتدعي ال يقتضي أن يكون عيسى بعضا من اهللا عز )) منه

؟ ال؛  اهللا؛ ومعلوم أنه ال أحد يدعي أن عيسى كلمة، عيسى بشر له روح يأكل ويشرب؛ وهذه الكلمة كذلك

فأنت إذا ادعيت أنه من اهللا فادعي أن عيسى كلمة؛ ومعلوم أن عيسى ليس بكلمة؛ إذا فيتعني أن تكون "من" 

 ((وجل بأن قال: كن فكان؛ نظري هذه اآلية قوله تعاىل:  إما ابتدائية وإما للبيانية يعين بكلمة صادرة من اهللا عز

هل يدعي أحد أن ما يف السموات وما يف األرض  )) وسخر لكم ما في السموات وما في األرض جميعا منه

بعض من اهللا؟ ال، ال يدعي حىت النصراين ما يدعي ذلك؛ ولكن هنا من إما لالبتداء يعين ابتداء التسخري من اهللا 

 بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ((قال:  . أو للبيان، بيان من املسخر، أو من أين جاء هذا التسخري

خرب ثالث؛ وإمنا قلنا ذلك  )) بن مريم ((خرب ثاين؛ و )) عيسى ((خرب؛ و )) المسيح ((اء واسم مبتد ))

ألنك لو أفردت كل واحدة عن اآلخر الستقام الكالم؛ لو قلت: امسه ابن مرمي صح؟ امسه عيسى صح؛ امسه 

ال حلو حامض؛ هنا املسيح صح؛ وعلى هذا فكل واحد منها خرب؛ وقيل: بل الثالثة خرب واحد؛ كقولك: الربتق

ال يصح أن تقول: حلو خرب وحامض خرب؛ ألنك لو أفردت أحدمها اآلخر فسد املعىن؛ لو قلت: الربتقال حلو 

ما صح؛ لو قلت: الربتقال حامض، ما صح؛ ما أدى املعىن الذي يؤديه قوله: حلو حامض؛ ألن حلو حامض 



ل: الربتقال حامض، حلو حامض مجيعها خرب؛ لكن يف يعين جامع بينهما يعين مز كذا؟ فلهذا نقول يف قول القائ

ال يستقيم هذا املعىن فيها؛ وبناء على ذلك نقول: إن كل  )) اسمه المسيح عيسى بن مريم ((اآلية اليت معنا 

مخسة أخبار،  الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد )) وهو الغفور ((واحد منها خرب مثل قوله تعاىل: 

  واضح يا مجاعة ؟ طيب هذه األخبار الثالثة مجعت أنواع العلم اليت أشار إليها ابن مالك يف قوله: 

  وأخر عن  ذا  إن  سواه صحبا     واسما  أتى  وكنية  ولقبا                              

كان هذه الكلمة الثالث قد مجعت أنواع   معلوم ؟ أين االسم ؟ عيسى؛ اللقب ؟ املسيح؛ الكنية ؟ ابن مرمي؛ وإذا

يعين اللقب ـ إن ـ العلم الثالثة: االسم، واللقب، والكنية، يبقى عندنا إشكال يف قول ابن مالك: وأخر عن ذا 

؛ فإنه يف اآلية الكرمية قدم اللقب فيبقى إشكال؛ فهل نأخذ قول ابن مالك ونقول: القرآن شاذ ؟ اصحبسواء 

مالك وألفيته شاذة وال يشذ القرآن؛ إذا كيف جنمع بني هذا الكالم من هذا العامل النحو  حاشا حاشا؛ نقول ابن

بني اآلية ؟ من املعروف أن علماء النحو رمحهم اهللا ال تضيق عليهم أبدا؛ وهلذا يقولون يف ضرب األمثال: حجة 

ابيع أيش معىن هذا؟ الريابيع النحو؛ أو يقولون حجج النحاة كبيوت الريابيع، واضح ؟ حجج النحاة كبيوت الري 

مجع يربوع وعندنا باللغة العامية جرابيع طيب الريبوع من ذكائه يتخذ جحرا يف األرض له باب وإذا بلغ منتهاه 

خرج األرض متعليا إىل فوق فإذا بقي قشرة رقيقة وقف من أجل إذا دخل عليه أحد من باب اجلحر خرج من 

ل النحويون رمحهم اهللا ال تضيق عليهم؛ قالوا اجلواب عن اآلية: وأن اللقب إذا هذه النطاقة كما يقولون نطقة؛ أقو 

اشتهر به اإلنسان حىت صار كالعلم أو كاالسم جاز أن يقدم، جاز أن يقدم؛ وهلذا جند يف كالم العلماء اإلمام 

رمي؛ اإلمام حممد بن أمحد بن حنبل: اإلمام أمحد بن حنبل املسيح عيسى بن مرمي، على أوزان املسيح عيسى بن م

 اسمه المسيح )) ((قال:  إدريس الشافعي؛ فيقدم اإلمام مع أنه لقب ملاذا؟ لالشتهار ؛ إذا ال إشكال اآلن .

واختار اهللا له اسم املسيح؛ ألنه كان ال يسمح ذا عاهة إال برأ، أو لكثرة مسحه األرض وسريه فيها؛ أو من 

املسحة وهي اجلمال؛ واملعىن األول أشهر يعين أنه ال ميسح ذا عاهة إال برأ فهو يربئ األكمه واألبرص وحيي 

عيسى  (( . وجل تتم ألحد أبدا إال بإذن اهللا عز املوتى وخيرجهم من قبورهم؛ وهذه أمور ال تتم لكل أحد بل ال

ومل ينسبه إىل ذكر ألنه ال أب له؛ وأظن ذلك واضحا إنه ال ينسبه إىل أب ألنه ال  )) ابن مريم )) (( بن مريم

 أب له؛ لكن ملاذا نسبه إىل أمه ؟ إشارة إىل أن ال يقول قائل: إنه ينسب إىل كافله زكريا يعين لئال يقول قائل:

ام هذا الطفل ليس له أب فلينسب إىل كافله حىت يعرف به فبدت املالئكة وبينت أن هذا الرجل ينسب إىل ماد

هذه منصوبة على احلال؛ من  )) وجيها ((قوله:  )) وجيها في الدنيا واآلخرة (( . )) عيسى بن مريم (( أمه



أين ؟ حال من أين؟ من عيسى ؟ أو املسيح ؟ املسيح؛ حال كونه وجيها يف الدنيا؛ والوجيه ذو اجلاه وهو الشرف 

واملكانة والسيادة؛ وقد كان كذلك عليه الصالة والسالم؛ أما وجاهته يف الدنيا؛ فألنه كان أحد الرسل الكرام؛ بل 

وكان عند  ((كما قال اهللا تبارك وتعاىل عن موسى:  خرة هو من أويل العزم؛ وأعظم الناس جاها يف الدنيا واآل

وأما وجاهته يف اآلخرة فكما قلنا أيضا ألنه من أويل العزم من الرسل الذين هم يف أعلى درجات  )) اهللا وجيها

  اجلنة وهلم يف اآلخرة مقامات ال تكون لغريهم . 


